
 

 

 مدارک الزم برای بارگذاری در سامانه جامع جذب و مدرسان در مرحله دوم
  

 راهنمای تشکیل پرونده الکترونیکی

های جدول ذیل در سامانه مدارک و مستندات خود را مطابق با ردیف بایست  می دومواجد شرایط در مرحله  محترم تقاضیانم

 بارگذاری نمایند.

 مجلد )کلیربوک( آماده و ارائه نمایند.صل مدارک بارگذاری شده در سامانه را به ترتیب ذیل در قالب یک در روز مصاحبه نیز ا

در هر بخش نیز ترتیب مدارک مطابق مدارک  ارائه شود. به ترتیب ذیل برای روز مصاحبه و اصل مدارک شود صرفا  تاکید می

 بارگذاری شده در سامانه باشد.

 ( دانلود کاربرگ شماره یک ) 1کاربرگ شماره  1-1

 مدارک شناسایی 1-2

2-1 
سوابق تحصیلی )اصل مدارک تحصیلی ارائه شود. در صورت ارائه دانشنامه، ارائه مدرکی که معدل اعالمی را تایید، نماید الزامی 

 است(

 سوابق تدریس دانشگاهی 3-1

 سوابق تدریس غیردانشگاهی 3-2

 تدوین برنامه های درسی و دستورالعمل ها و استانداردها )اصل محتوای تهیه شده نیز برای روز مصاحبه ارائه شود( 3-3

 طراحی بسته های آموزشی )اصل بسته آموزشی نیز برای روز مصاحبه ارائه شود( 3-4

 رایج در مجامع علمی )اصل کارنامه ارائه شود( تسلط به زبان های 3-5

 چاپ مقاالت در مجالت علمی )متن کامل مقاالت برای روز مصاحبه ارائه شود( 4-1

 ارائه یا چاپ مقاالت در کنگره ها )متن کامل مقاالت برای روز مصاحبه ارائه شود( 4-2

 قرار داده شود. اصل کتاب نیز برای روز مصاحبه ارائه شود(تالیف و ترجمه کتاب )صفحه شناسنامه کتاب در کلیربوک  4-3

 مجری یا همکاری در پروژه های پژوهشی )عالوه بر اصل گواهی انجام طرح، گزارش طرح نیز ارائه شود( 4-4

 عضویت در هیات تحریریه یا داوری مقاالت 4-5

 افتخارات علمی 4-6

1شماره  جدول  

http://arminamirian.comte.uast.ac.ir/file/download/download/1561025267-karbarg1.zip


 

 

 مدارک الزم برای بارگذاری در سامانه جامع جذب و مدرسان در مرحله دوم
 

 فعالیت های فناوری 4-7

 ای که مهر کارگزاری بیمه را داشته باشد، ارائه نمایید(  ها و قراردادها به همراه سوابق بیمه  )حکمسوابق شغلی  5-1

 مهارت های فنی 5-2

 طرح کارآفرینی 5-3

 ایجاد کسب و کار 5-4

 راه اندازی فعالیت های آموزشی 5-5

 گواهی علمی و شرکت در کارگاه های تخصصی 5-6

 آموزشیبرگزاری کارگاه های  5-7
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 آشنایی با نظام مهارتی علمی کاربردی 6-2

 فعالیت های هنری 7-1


